
Tillsammans har vi ett gemensamt mål
- att jobba för miljön!

På Vileda Professional arbetar vi målmedvetet med miljöfrågor. 
Miljön finns hela tiden med som en grön tråd genom hela processen, 
från oss själva, till val av råvaror, tillverkningsprocess och till sist hur 
våra produkter används och återvinns.
   För oss är det en självklarhet att hela tiden arbeta för att fler och 
fler av våra produkter blir Svanenmärkta och vi har kommit långt i 
detta arbete.

Vi kan stolt erbjuda 39 Svanenmärkta produkter
Bland mikrofiberdukarna så finns korttidsduken MicroRoll samt nya 
MicronQuick (fyra färger) och två med utbildningstryck. 
   På moppsidan är i nästan samtliga Swep Duo och Single moppar 
Svanenmärkta. Även interiörmopparna MultiDuster och Handmop-
pen är Svanenmärkta.
   Med 7 st dukar och 32 st Svanenmärkta moppar är vi unika. Det är 
vi mycket stolta över - men arbetet slutar inte här - vi fortsätter 
konstant att förbättra oss. Vi hoppas i framtiden kunna presentera 
ännu fler Svanenmärkta produkter.
   Läs mer om våra Svanenmärkta produkter och vårt miljöarbete på 
www.vileda-professional.se.

Vad innebär en Svanenmärkning?
Organisationen Svanen kräver olika 
oberoende laboratorietester och de  
gör även kontrollbesök på 
produktionsanläggningarna.
   Innan en produkt blir Svanenmärkt 
kontrolleras produkten så att den 
uppfyller Svanens kriterier. Allt om 
produkten ska dokumenteras - hela 
vägen från råvara och tillverkning till 
färdig produkt - samt från användning 
till återvinning. 

De viktigaste kriterierna för städprodukter med mikrofiber
Svanenmärkta produkter ska uppfylla stränga krav på ingående 
material, miljö- och hälsoegenskaper samt  kvalitet och effektivitet. 
Produkterna ska: 
• Ha en hög rengöringseffekt utan bruk av rengöringskemikalier
• Vara hållbara (vilket ger en lång livslängd)
• Ha ett begränsat innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen
• Bidra till lägre utsläpp till luft och vatten
• Vara skonsamma mot underlag/ytan som städas
Mer att läsa om Svanen och de olika kriterier för Svanenmärkta 
städredskap och städtjänster hittar du på www.svanen.se.
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Single MicroPlusmopp 
143833 - 35 cm
143834 - 50 cm

Svanenfamiljen 
från Vileda Professional

Swep Single MicroTechmopp 
114432 - 35 cm
114433 - 50 cm
114434 - 75 cm

Swep ExpressPro MicroPlusmopp
144247 - 40 cm
144246 - 60 cm

Swep ExpressPro MicroTechmopp 
113335 - 40 cm
113695 - 60 cm

Swep MultiDustermopp
151719 - 45 cm

Swep Duo Handmopp 
162258

Swep Squeegeemopp 50cm 
114241

Swep Single MicroCombimopp 
143830 - 50 cm
143829 - 120 cm

Swep Duo MicroPlusmopp 
143813 - 35 cm
143815 - 50 cm
143817 - 75 cm

Swep Duo MicroCombimopp 
143807 - 35 cm
143809 - 50 cm
143811 - 75 cm

Swep Duo MicroFinnmopp 
158039 - 50 cm

Swep Single Safetymopp 
147478 - 35 cm
147479 - 50 cm

Swep Duo SafetyPlusmopp
147474 - 35 cm
147477 - 50 cm

MicroRoll
149041

MicronQuick
152105 - blå
152106 - röd
152107 - gul
152108 - grön

MicronQuick  
- utbilningsduken
158418 - blå
158419 - röd

Swep Duo MicroTechmopp 
117052 - 35 cm
111852 - 50 cm
117053 - 75 cm

Nyhet! Swep Vägg- & Interiörmopp (RoyalBlue) 
Duo 162256 - 35 cm
Single 162257 - 35 cm

Nyhet!

Swep ExpressPro MicroCombimopp
166797 - 40 cm
166798 - 60 cm

Nyhet!


